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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be
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Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Bib

Muziekschool
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Gemeentelijke diensten

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

Villa Lucie, Gemeenteplein

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16
Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

0492 58 00 31

woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 12

milieudienst@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.

Loods, Neerstraat 20

Openingsuren politie kastze:
02 759 78 72
info@kastze.be

Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5

Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22

016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW
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Beste Kampenhoutenaar,
Als burgemeester heb je het genoegen
om mensen te mogen huwen.
Je kan niet zeggen wat de ideale leeftijd is voor een huwelijk. Maar op 27
april kreeg ik wel een zeer speciale
vraag. Twee kleuters, Giselle en Torben
van VGSK de Boomhut, vroegen me om
hen te trouwen. Pril en onbezonnen,
maar wel heel mooi. Het is eens iets anders!
Die dag werd, in het bijzijn van alle kinderen en leerkrachten, ook de nieuwe ‘zoen- en zoef zone’ in de Brouwerijstraat geopend. De veiligheid van
onze kinderen primeert.
Intussen bestaat het woonzorgcentrum 25 jaar. Dank aan iedereen die er
toe bijgedragen heeft om tot dit resultaat en deze hechte gemeenschap
te komen. Een plaats waar ouderen zich goed voelen en waar enthousiaste medewerkers niets aan het toeval overlaten. Bedankt voor dit dagelijks
engagement.
Even wil ik terugblikken op de kunstroute tijdens het weekend van 1 mei.
De passie en gedrevenheid waarmee onze Kampenhoutse Kunstenaars
hun creaties leven geven en hun deuren voor ons open zetten, was fenomenaal. Het blijft mij bij en geeft een extra dimensie aan ons leven.
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Zoen- en zoefzone
geopend
Op 27 april werd de nieuwe zoen- en zoefzone van VGSK De Boomhut in de Brouwerijstraat plechtig in gebruik genomen.
In samenwerking met de school realiseerde de gemeente de nieuwe zone voor de
ingang van de school om het verkeer tijdens het halen en brengen van kinderen
overzichtelijk te houden.
Enkele leerkrachten speelden een toneeltje om zo het gebruik van de zoen- en
zoefzone te tonen aan de kinderen. “Zo
kunnen zij hun ouders ook zeggen hoe
het moet. Alles draait om het veilig afzetten van kinderen aan school. Het is dus
belangrijk dat de ouders de zone correct
gebruiken. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om er te parkeren en een praatje
te slaan, maar wel om je kind uit de wagen
te laten”, aldus de burgemeester.

Onze sportverenigingen mogen we ook zeker niet vergeten. Dankzij
werkkracht en gedrevenheid kom je tot resultaat. In twee jaar tijd van
tweede provinciale naar derde amateurklasse. Proficiat aan SK Kampenhout, alsook aan de andere ploegen.
Binnenkort wordt er gestart met de aanleg van een kunstgrasveld waar al
onze spelers, ook onze allerkleinsten, naar hartenlust kunnen voetballen.
Sport, cultuur, jeugdwerking en vele andere activiteiten zorgen voor een
gezellig, leuk en verbonden Kampenhout. Doe mee aan één van de vele
initiatieven en beleef hierdoor een mooie vakantie. De vele activiteiten
geven de zomer extra kleur.
Aan onze kinderen van het 4de, 5de en 6de jaar lager onderwijs: schrijf je
in voor onze jaarlijkse kindergemeenteraadsverkiezingen tijdens de parkfeesten. Wie wordt dit jaar kinderburgemeester? Het belooft weer spannend te worden!

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Maandag 10 juli 2017
Dinsdag 11 juli 2017
Vrijdag 21 juli 2017
Maandag 14 augustus 2017
Dinsdag 15 augustus 2017
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KAMPENHOUT I Gemeente

Uw burgemeester
Kris Leaerts
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Felicitaties van het gemeentebestuur, ook aan diegenen die wegens privacy redenen hun identiteit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.

Geboortes

Overlijdens

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die
gestorven zijn. Wij bieden alle nabestaanden onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.

Tom Schouteet &
Annelies Vanherteryck

Olivia

10/01/2017

Cédric Geens &
Sarah Driessens

Estelle

11/01/2017

Dieter Peeters & Jördis Leys

Elle

22/01/2017

Michael Marchant &
Sophie Busselot

Zoé

31/01/2017

Bart Stas & Maja Vanhalle

Elias

11/02/2017

Frederik Vanden Berghe &
Tara Vandermarken

Ella

22/02/2017

Matty Prikken & Jessica Puig

Mathéo

20/03/2017

Sven Vervloesem &
An Van Cauter

Seppe

28/03/2017

Gregory De Kerf &
An Bellemans

Lars

5/04/2017

Uytterhoeven Barbara

05/02/2017

Poels Lidiane

25/02/2017

Simons Paula

01/03/2017

Vansteenbrugge Francine

02/03/2017

Paeps Renatus

10/03/2017

Melijn Elsa

13/03/2017

Jespers Armand

25/03/2017

Julien Bartholomeus

31/03/2017

Declercq Anna

03/04/2017

Lanciers Germania

05/04/2017

Christiaens Joannes

05/04/2017

Paeps Maria

08/04/2017

Huwelijken
Kris Van Damme & Hajiba Hallouchi

25/03/2017

Vicky van den Nieuwenhuyzen
& Ann Stockmans

28/04/2017

Rocky De Batselier & Kim Hernou

29/04/2017

Pasfoto’s maken in gemeentehuis
Huwelijksjubilarissen
(maart - april)
Gouden
Marcel Cromboom & Nicole Best
KAMPENHOUT I Burgerzaken

Francis Vrijdag & Nicole Degussem

4

Willy De Wandeler & Liliane Uytterhoeven
Emiel Paeps & Frieda Verlinden
Robert Heremans & Augusta Gevelers
François De Leener & Martha Bonne
Diamanten

Wie een pasfoto nodig heeft
voor een nieuwe identiteitskaart of rijbewijs, kan die voortaan in het gemeentehuis laten
maken. Achter de glazen deur
van de inkomhal staat sinds kort
een pasfotocabine. Stap voor
stap toont de machine wat u
moet doen om pasfoto’s te krijgen. De cabine beschikt over
automatische correctiesoftware
die ervoor zorgt dat de foto’s voldoen aan de normen.
Voor 6 euro krijgt u 6 pasfoto’s (breng gepast geld mee).
Uiteraard kan iedereen, die voor een persoonlijke en goede service kiest, ook nog steeds terecht bij een fotograaf.

Roger Speltincx & Adelaïde Paeps
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Zitdag pensioenen
van zelfstandigen
Normaal is er elke tweede dinsdag van de maand een
zitdag (behalve in augustus). Dit jaar is de tweede dinsdag
van juli een feestdag (11 juli). Daarom zal er uitzonderlijk
toch een zitdag in augustus plaatsvinden op 8 augustus.

Kampenhout in beeld gebracht

Heeft u zelf ook leuke filmpjes of foto’s van onze gemeente? Bezorg ze ons via info@kampenhout.be. Wie
weet pronkt uw foto op de cover van onze volgende
gemeenteberichten!

Wolf op de top van de Lhotse!
Twee maanden lang vertoefde de Kampenhoutse Stef
‘Wolf’ Wolput in Nepal op de flanken van Lhotse, de
vierde hoogste berg ter wereld, 8516 meter hoog. De
hele maand april stond in het teken van acclimatisatie
en gewenning aan de hoogte en de kou. Zo verbleven
Wolf en zijn team een aantal dagen op meer dan 7000
meter hoogte. ’s Ochtends scheen de zon, in de namiddag waaiden sneeuwbuien binnen, ’s nachts daalde de
temperatuur in de tent tot -30°.
Begin mei daalde het team 1000 meter af om weer aan
te sterken voor de ultieme toppoging. Ondanks het verlamd rechter-onderbeen van Stef, verliep de voorbereiding vlot. En het resultaat mag er zijn, want op 19 mei
bereikte Wolf de top, een dikke proficiat!
Voor wie de avonturen van Wolf graag eens naleest:
via https://climbeverest.jimdo.com of Facebook ‘Wolf
goes Lhotse’.
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KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

U heeft ze misschien al opgemerkt op YouTube, de filmpjes
van Kampenhout gemaakt door Wiron De Beleyr. Deze gepensioneerde Kampenhoutenaar is al jaren lid van een filmclub. In het verleden maakte hij filmreportages over al zijn
reizen en gepassioneerd als hij is, filmt hij nog steeds. Maar
dan nu dichter bij huis.
Zoek op YouTube naar ‘gemeente Kampenhout door Wiron
De Beleyr’ en u vindt de filmpjes meteen. Wiron wenst iedereen veel kijkplezier!
Heeft u filmideeën voor Wiron? Informeer hem over de activiteiten van uw vereniging en wie weet komt hij eens langs met
zijn camera! Contacteer hem via wir@live.be of 0474 51 42 29.
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Kleuterhuwelijk Torben en Giselle
Op liefde en vriendschap staat geen leeftijd. Vraag maar
aan Torben Verhoeven en Giselle Degroote uit de derde
kleuterklas van VGSK De Boomhut. Op 27 april traden zij
in het huwelijk in het bijzijn van hun ouders, getuigen,
klasgenootjes en leerkrachten. De turnzaal deed voor
een keer dienst als trouwzaal. Burgemeester Kris Leaerts
zegende het kleuterhuwelijk in.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

De fiere kleuters en hun toeschouwers hadden zich uitgedost met zelfgemaakte hoeden, strikjes en ringen.
Bruidsmeisjes met rozenblaadjes gingen het koppeltje
vooraf. Anaïs en Maelle mochten getuige zijn en bevestigden de vriendschap en liefde van Torben en Giselle .
Geloften werden afgelegd en ondertekend, maar toen
de ringen tevoorschijn kwamen, was het plaatje pas
echt compleet!
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VGSK De Boomhut: Brouwerijstraat 2, 1910
Kampenhout, 016 65 74 86, www.vgskdeboomhut.be

Kampenhout Octopusgemeente
De gemeente levert al jaren grote inspanningen om schoolomgevingen extra veilig te
maken. Het bestuur wil hierop blijven inzetten en sluit zich daarom aan als lid bij het
Octopusplan. Een lidmaatschap houdt in dat de gemeente de lidmaatschapsbijdragen
voor de Octopusscholen op het grondgebied van Kampenhout op zich neemt. De scholen waren zelf al een aantal jaren lid, maar hoeven die kosten nu dan niet meer te betalen. Het Octopusplan streeft naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke
schoolomgevingen en –routes.
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Bib
Openbare Bibliotheek Kampenhout
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
016 65 99 79
kampenhout@bibliotheek.be

Studeren in de bib
Misschien ben je nog op zoek naar een rustige plek
om alleen of met vrienden te studeren? Dat kan in
onze bib (Tritsstraat)!

Stuur uw “Zomergroetjes aan
de bib” en maak kans op een
boekenbon van 50 euro!

Geef een seintje via bibliotheek@kampenhout.be en
reserveer je zitje. Doe dit minstens een dag op voorhand. Alleen na een bevestiging (per mail) weet je dat
jouw plaatsje gereserveerd is. Bij je aanvraag bezorg
je ons je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en de dag je zou willen komen ‘blokken’.
Tijdens volgende uren kan je in de bib terecht:
Maandag 10 tot 19.30 uur
Dinsdag 10 tot 19.30 uur
Woensdag 10 tot 18 uur
Donderdag (op afspraak)
Vrijdag 10 tot 19 uur
Zaterdag 10 tot 13 uur

In de bib is er koffie (water of lunch moet je zelf meenemen).
Beperkte WIFI-toegang – alleen voor leerlingen/
studenten woonachtig in Kampenhout!
Alvast veel succes met studeren!

ONTDEK

e-boeken in de bib

Gaat u deze zomer met boek of strip op vakantie? Of blijft u
lekker thuis? Stuur een vakantiefoto met uw favoriete strip of
boek naar de bibliotheek en win een boekenbon!
We geven twee bons ter waarde van 50 euro weg:
• 1 boekenbon voor een (knotsgekke, hilarische, speelse, … )
foto met één of meer lezende kinderen
• 1 boekenbon voor een (ontspannende, zwoele, uitzinnige, …)
foto met één of meer lezende volwassenen
Een onschuldige hand trekt de winnaars tijdens het kermisweekend op zaterdag 9 september om 11 uur in de bib.
Spelregels:
• U heeft een lidkaart van de bibliotheek van Kampenhout
• U bezorgt uw foto voor 1 september 2017 (via mail: bibliotheek@kampenhout.be of per post: Bibliotheek, Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout - Vergeet niet naam en adres
van de afgebeelde personen te noteren)
• U bent aanwezig op de loting op zaterdag 9 september
om 11 uur in de bib

NIEUW: digitale boeken in de bib

E-BOEK

Ontleen vanaf nu digitale boeken op een e-reader van de bib!
Een e-reader biedt veel voordelen. U kunt zelf het lettertype en de lettergrootte kiezen en de tekst is ook in het donker goed leesbaar, een extra lampje is
niet nodig. De e-reader is licht van gewicht en in tegenstelling tot een tablet of
smartphone heeft u geen last van zonreflectie bij een e-reader.

Recente
titels

Verschillende Gemakkelijk In jouw lokale
thema’s
in gebruik
bibliotheek
Met de steun van
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E-boeken van de bib op uw eigen tablet of e-reader lezen is (nog) niet mogelijk.

KAMPENHOUT I Bib
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Molenstee viert feest

Buurtrestaurant
‘Pure Goesting’
Op www.ocmw-kampenhout.be vindt u het volledige
menu. Als u graag per e-mail het menu ontvangt, kunt u
dit vragen via buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be.

JUNI 2017
Dinsdag 20-06 (bon kopen vóór 13-06-17)
Curryroom met kalkoenreepjes
Tagliatelle met kerstomaten, paprika, basillicum en
gerookte ham
Appeltaartje
Donderdag 22-06 (bon kopen vóór 15-06-17)
Gevogelteveloutésoep met julienne van kip en
champignons
Varkensgebraad met rode wijnsaus, erwten,
wortelen en gebakken aardapelen
Charlotte met rode vruchten

Woonzorgcentrum Molenstee werd dit jaar exact 25 jaar oud.
Het jubileum zal uitgebreid gevierd worden op zondag
11 juni 2017 van 13 tot 17 uur.
Molenstee nodigt u graag uit op dit uniek verjaardagsfeest
en biedt u een hapje en een drankje aan. U kan ook nog
genieten van een lekker stukje taart.
Zondagnamiddag voorziet Molenstee nog wat andere activiteiten:
• Een leuke wedstrijd in de vorm van een zoektocht doorheen Molenstee
• Een mooie fototentoonstelling over een kwarteeuw Molenstee
• Live muziek om iedereen in de juiste stemming te brengen
Kom meevieren op zondag 11 juni 2017 in woonzorgcentrum
Molenstee (Gemeenteplein 1, 1910 Kampenhout). Het belooft een aangename dag te worden!

Dinsdag 27-06 (bon kopen vóór 20-06-17)
Broccolisoep met bloemkoolroosjes
Pladijs met dillesaus en wortelpuree
Flan met speculaas
Donderdag 29-06 (bon kopen vóór 22-06-17)
Knolseldersoep met cheddar
Kip met cider, appeltjes en kroketten
Zwarte woudtaart

Praatcafé Dementie Kampenhout
Het Praatcafé Dementie wil dementie bespreekbaar maken.
Daarom nodigen we verschillende deskundigen uit om een
bepaald aspect van dementie toe te lichten.

Meer info?
Onthaal OCMW: 016 31 43 10 of
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be

Locatie: cafetaria van WZC Molenstee (Gemeenteplein 1)

KAMPENHOUT I OCMW

Zitdagen verwarmingstoelage 2017
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Dinsdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

4 juli 2017
7 augustus 2017
5 september 2017
4 oktober 2017

16 – 19 uur
14 – 16 uur
16 – 19 uur
14 – 16 uur

Opgelet: vraag de verwarmingstoelage aan binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen
van OCMW Kampenhout.
Meer info: socialedienst@ocmw-kampenhout.be

• Dinsdag 12 september om 19 uur:
Theatervoorstelling ‘Mist, mijn moeder en ik’.
Door mevr. Leen Persijn. (Inschrijven + €5 inkom).
• Donderdag 12 oktober om 19 uur:
‘Hoe omgaan met moeilijk gedrag bij personen met
dementie’.
Door mevr. Caroline Terranova, referentiepersoon
dementie, MEMO.

Meer info?
wzc.ergo@ocmw-kampenhout.be of 016 31 43 28
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Meer info
wonen@kampenhout.be
016 65 99 18

Infomoment (sociaal) huren
Nog steeds hebben heel wat huurders vragen over privaat huren en sociaal huren.
• Wat zijn de voorwaarden voor een sociale huurwoning?
• Hoe en waar kan ik mij inschrijven voor een sociale huurwoning?
• Waar moet ik op letten als ik een privé huurovereenkomst sluit?
• Wat als de woning niet in orde blijkt te zijn?
• …
Op al deze vragen krijgt u een antwoord tijdens het gratis infomoment
rond (sociaal) huren op maandag 19 juni 2017. Nadien is er nog ruimte om
persoonlijke vragen te stellen aan het woonloket, de technisch deskundige van 3Wplus, de huurdersbond, het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappij.
Wanneer: Maandag 19 juni om 19 uur
Waar: Glazen zaal van het OCMW, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Inschrijven is wenselijk
Meer info: Woonloket Kampenhout – 016 65 99 18 woonloket@kampenhout.be
Organisatie: 3Wplus, de gemeente Kampenhout, SVK Webra, SHM Providentia, SHM Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting en de
huurdersbond

Een vraag over
wonen? Kom langs
bij het woonloket!
• Advies over alle bestaande premies
• Folders, brochures en aanvraagformulieren
• Informatie over sociaal wonen
• Levenslang- en aanpasbaar wonen
• Klachten over de woonkwaliteit van een
huurwoning
• Vragen over huren, verhuren en de
huurwetgeving
• …
Openingsuren:
Maandag: 8.45 – 11.45 uur
Dinsdag: 8.45 – 11.45 uur en 17 – 19.45 uur

Misverstand – veranderen van energieleverancier kost geld

De verwarring is mogelijk te verklaren door het volgende: in hun algemene voorwaarden vermelden sommige
leveranciers (Essent.be, Octa+ en Mega) dat de vaste
vergoeding verschuldigd is per begonnen jaar. Als u dan
als consument uw contract voortijdig beëindigt, moet u

DE WITLOOFGEMEENTE

toch de volledige jaarlijkse vergoeding betalen. Er zijn
grote verschillen in de bedragen van de vaste vergoeding. Vraag daarom naar de algemene voorwaarden van
uw leverancier.
Op www.vtest.be kunt u zien wat de vaste vergoeding is
van alle aangeboden elektriciteits- en aardgascontracten. Klik daarvoor in de resultatentabel in de kolom “Totale kostprijs op jaarbasis” op ‘Meer’.
Als u kiest voor de goedkoopste energiecontracten bespaart u tot 278 euro per jaar op uw energiefactuur!
Meer informatie op www.vreg.be

KAMPENHOUT I Wonen

16% van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier een
verbrekingsvergoeding moeten betalen. Veranderen
van leverancier is gratis. Uw nieuwe leverancier regelt
alle papierwerk met uw huidige leverancier. U moet enkel een nieuw elektriciteits- en/of aardgascontract sluiten.
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Meer info
www.academiezaventem.be of dko@kampenhout.be - 02 720 05 28.
Kunstacademie vestiging Kampenhout (Bergstraat 15, Kampenhout)

Ook een muziekinstrument bespelen?
Wilt u een instrument leren bespelen? Houdt u ervan om
luidkeels te zingen? Zit er muziek in uw oren, lijf en hoofd?
Speelt u graag toneel? Liggen er soms woorden en verhalen op uw lippen?
Dan is de Kunstacademie iets voor u!

Kinderen mogen vanaf 9 jaar starten met lessen Woord en
vanaf 5 jaar met lessen Muziek.
We kijken ernaar uit u te verwelkomen in onze academie.

KAMPENHOUT I Muziekschool

De Cultuurberg in Kampenhout is een vestiging van de
Kunstacademie Zaventem, waar u lessen muziek en/of
woord kunt volgen.

We bieden naast de lessen Algemene Verbale Vorming of
Algemene Muzikale Vorming ook heel wat instrumenten
aan: trompet, cornet, bugel, dwarsfluit, klarinet, viool, contrabas, piano of gitaar.

10
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Meer info
jeugd@kampenhout.be en
sport@kampenhout.be
016 65 99 15 en 016 65 99 75

Parkfeesten: Park4kids
Op zondag 2 juli van 14 tot 17 uur is het Park
van Relst opnieuw één grote speeloase voor
kinderen!
Alle kinderen en hun ouders, grootouders,
sympathisanten, … worden uitgenodigd om
deze dag met stip te noteren in hun agenda.
Talrijke attracties en spelen zijn aanwezig
voor alle kinderen. Bij slecht weer verhuizen
we naar de reuzetent.

Roefeldag 2017
De Roefeldag is terug van (even) weggeweest! Op woensdag 28 juni
mogen kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar een kijkje nemen in de
‘Grote-mensen-wereld’. Veel zelfstandigen, handelaars, diensten, ...
betrekken de kinderen dan bij hun activiteit(en). Zo ontdekken zij
hoe het er ‘achter de schermen’ aan toe gaat.

Meer weten? www.kampenhout.be/jeugd
De jeugddienst heeft sinds kort een eigen
Facebookpagina! Volg ons op www.facebook.
com/jeugddienstkampenhout en blijf zo op de
hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes.

Voor deelname aan deze speelnamiddag
vraagt de organisatie een kleine bijdrage van
2,5 euro per kind.
Word jij de nieuwe kinderburgemeester?

penhout.
Alle jongens en meisjes die in Kampenhout
wonen en geboren zijn in 2005, 2006, of
2007 kunnen meedingen naar de titel ‘Kinderburgemeester van Kampenhout’.
Iedereen die deelneemt aan deze verkiezing,
mag in het najaar alvast mee zetelen in de
Kindergemeenteraad. Hier krijgen kinderen
de kans om hun stem te laten horen en wisselen ze meningen uit over wat er leeft binnen
onze gemeente.
Inschrijven doe je tot en met 30 juni 2017 via
parkvanrelst@kampenhout.be. Vermeld je
naam, adres, geboortedatum, school en een
telefoonnummer waarop we je ouders eventueel kunnen bereiken. Na je inschrijving
ontvang je meer info per e-mail. Om een
volledige kindergemeenteraad te kunnen
samenstellen is het aantal inschrijvingen beperkt tot de eerste 21 inschrijvers. Snel zijn is
dus de boodschap !

Expeditie

RELSTSON
Op zondagnamiddag is het Park van Relst
voor de kinderen en wordt het omgetoverd tot een
heus attractiepark !
Springkastelen, reuzespellen
en nog veel meer...
(bij regen in de tent)

Ballekesrapen voor jong en oud
en verkiezing van de kinderburgemeester

rgemeester

Kinderbu

zondag

02 juli 2017

van 14 tot 17 uur
DEELNAMEPRIJS:
€ 2,50

V.U. : Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

DE WITLOOFGEMEENTE
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Ontwerp en realisatie: www.printenzo.be

KAMPENHOUT I Jeugd

De speelnamiddag wordt traditiegetrouw afgesloten door het
‘ballekesrapen’ voor alle leeftijden en de verkiezing van de
Kinderburgemeester van Kam-
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Omschrijving

Tentoonstelling over de evolutie van het rusthuis vanaf 1886
tot nu. Gratis toegang. Organisatie: heemkring Campenholt
en cultuurdienst.

Kermis en jaarmarkt, zie pagina 17 voor het programma.

Woonzorgcentrum Molenstee werd 25 jaar oud en dat moet
gevierd worden. Meer info op pagina 8.

Gratis wandeling o.l.v. een gids. Ontdek het geboortedorp
van Raymond Impanis en leer de Heren van Steelant en de
Hinkaerts kennen. Van daar wandelen we naar het natuurgebied Torfbroek.

Gedachtenisviering voor de overledenen, Vlaamse kleuren
en klanken, muzikale omlijsting, aansluitend ontvangst in de
kerk. Samen met KVLV Kampenhout. Meer info: Davidsfonds

Kom meer te weten over de dode hoek en neem deel aan de
verkeersquiz. Deelname kost 5 euro per persoon. Inschrijven
via welzijn@kampenhout.be

Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets.

Meer info op pagina 9.

Wandelconcert van KF De Toonkunst langs de straten van
Berg.

Door Petanka Kampenhout.
Meer info: kemps.willy@telenet.be

Door Go Spectrum Kamphout (school Ter Bronnen)
met spetterende optredens van de kindjes, heerlijk
ribbetjes- en kippenfestijn, cocktailbar en leuke randanimatie
voor jong en oud. Inschrijven voor het eten via
vriendenkringterbronnen@gmail.com of in de school.

Torfbroek bestaat vooral uit vijvers en natte graslanden met
bijzondere flora. Ga met ons mee en we tonen u enkele van
de zeldzaamste planten van het land en vertellen jullie
waarom ze precies hier voorkomen.
Meer info: info@natuur puntbrussel.be

Heeft u op zolder nog materiaal liggen voor paarden- pony of

Activiteit

Van godshuis tot
rusthuis

Kermisweekend
Kampenhout

Molenstee viert feest

Streekwandeling
in het Dijleland

St.Lutgardisviering

Workshop senioren
veilig in het verkeer

Seniorendans
namiddag

Infomoment
(sociaal) huren

Wandelconcert

Petanquetornooi

Schoolfeest en
zomerterras

De zeldzame flora in
het Torfbroek

Tweedehandsbeurs

KAMPENHOUT I UIT

zo 25/06 van 11 tot 14 uur

zo 25/06 van
9.30 tot 11.30

za 24/06 vanaf 13 uur

za 24/06 van 10 tot 18 uur

woe 21/06 van
19.30 tot 21 uur

ma 19/06 om 19 uur

ma 19/06 om 14 uur

ma 19/06 van 9 tot 13 uur

zo 18/06 van 11 tot 12 uur

woe 14/06 om 14 uur

zo 11/06 van 13 tot 17 uur

za 10/06, zo 11/06 en
ma 12/06

za 10/06 van 14 tot 18 uur
en zo 11/06 van
10 tot 18 uur

Datum

LRV De Laarstallen

Parking Torfbroek
(Visserijlaan)

Go Spectrum
Kampenhout
(Tiendeschuurstraat 17)

Pastorij Berg
(Pastorijstraat 3)

Sport- en
Cultuurcentrum Berg

Glazen zaal (OCMW
Dorpsstraat 9)

Salons Deli-Dish
(Brouwerijstraat 24)

Glazen zaal
(OCMW
Dorpsstraat 9)

O.-L.-Vrouwkerk
(Kerkstraat 1)

Vertrekpunt:
Sint-Servatiuskerk
(Bergstraat 55, Berg)

WZC Molenstee
(Gemeenteplein 1)

Gemeenteplein
Kampenhout

Glazen zaal
(OCMW Dorpsstraat 9)

Locatie

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout: elke 3de maandag van de maand om 13u30 en
19u30 (uitgezonderd in juni, juli en au-

AEROBIC:
KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot
21u in de turnzaal van de Parkschool
(Aarschotsebaan 130).

TURNEN:
KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal
van de parkschool. Sporthal Berg:
elke woensdag van 20u. tot 21u. herenturnen
Turnen 55+: elke maandag van 14u.
tot 15u. in de sporthal Kampenhout

WEKELIJKSE MARKT:
Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot
18 uur.

PETANQUE:
KAMPENHOUT: Elke maandag,
woensdag en vrijdag vanaf 14 uur.
Vanaf 1 juni tot eind augustus ook op
woensdag vanaf 18.30 uur. Aan de
bibliotheek (Tritsstraat 5). Inlichtingen: 0477 70 25 71.
BERG: Elke woensdag en zaterdag
van 14 tot 18 uur. Locatie: Pastorijstraat, 1910 Berg (achter de oude
pastorij op 100 m van de kerk).
Inlichtingen: 0474 40 24 86

Volgende activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks ingericht:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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In deze periode kunt u samen met Natuurpunt Kampenhout
talloze orchideeën in hun volle bloei bewonderen, een uniek
schouwspel.

Onder leiding van Urbain Van Asch. Organisatie door het
koor Cantabile van Kampenhout.

Jaarlijkse Parkfeesten, zie pagina 18 voor het programma.

Begin juli komt u gewoon ogen tekort om al het leven te
bewonderen samen met Natuurpunt Kampenhout.

Openluchtoptredens in de deelgemeenten,
zie pagina 24 voor het programma.

Iedereen welkom op de familiedag van Petanka.

Openluchtoptredens in de deelgemeenten,
zie pagina 24 voor het programma.

Zomerfestijn met mosselen, brochettes en koude schotels,
springkasteel voor de kleintjes

Openluchtoptredens in de deelgemeenten,
zie pagina 24 voor het programma.

Zomerkermis Nederokkerzeel, meer info
www.nederokkerzeel.be.

Tweedaagse motorcross met zaterdag grote barbecue
in de feesttent.

Zomerkermis Berg.

Openluchtoptredens in de deelgemeenten,
zie pagina 24 voor het programma.

Kies uit verschillende afstanden. Prachtige wandeling met
veel natuur. 1 parcours geschikt voor kinderwagens en voor
rolstoelen. 1 gratis witloofbier voor elke deelnemer. Eindafstempeling om 18 uur. Meer info: www.witloofstappers.be

De najaarskleuren zijn een lust voor het oog. Laarzen
aanbevolen.

Kermisweekend met avondmarkt op vrijdag 8/09.

Orchideeënwandeling
in het Torfbroek

Aperitiefconcert
Midzomer met
Cantabile

Parkfeesten

Levendig Torfbroek

Kampenhout Swingt

Familiefeest Petanka

Kampenhout Swingt
 Nederokkerzeel

Pax Zomerfestijn

Kampenhout Swingt
 Buken

Okkeziel Bruist

VLM Motorcross
Kampenhout

Kermis Berg

Kampenhout Swingt
 Berg

Zomertocht

Najaar in het Torfbroek

Kermis Kampenhout
en avondmarkt

vrij 8/09, za 9/09, zo
10/09 en ma 11/09

zo 03/09 van 9.30 tot
12.30 uur

zo 27/08 van 7 tot 15 uur

do 24/08 om 20 uur

za 19/08, zo 20/08
en ma 21/08

za 19/08 en zo 20/08

vrij 11/08, za 12/08
en zo 13/08

do 10/08 om 20 uur

za 05/08 van 18 tot 22
uur, zo 06/08 van 11.30
tot 15 uur

do 27/07 om 20 uur

Za 8/07 om 13.30 uur

do 06/07 om 20 uur

zo 02/07 van 9.30 tot
12.30 uur

vrij 30/06, za 01/07
en zo 02/07

zo 25/06 om 11.30 uur

zo 25/06 van
14.30 tot 17.30 uur

Gemeenteplein
Kampenhout

Parking Torfbroek
(Visserijlaan)

Sporthal Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Centrum Berg

Centrum Berg

Grootveldstraat, Berg

Centrum
Nederokkerzeel

Centrum Buken

Parochiecentrum Pax,
Brouwerijstraat 6

Centrum
Nederokkerzeel

Aan de bib, Tritsstraat

Gemeenteplein
(Kampenhout)

Parking Torfbroek
(Visserijlaan)

Park van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Ons Tehuis Brabant
(Perkesteenweg 126)

Parking Torfbroek
(Visserijlaan)

ponyclub (Heertbaan)

KAMPENHOUT I UIT

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
Wilt u uw activiteit ook in deze agenda zien verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer
uw gegevens voor woensdag 26 juli 2017 in!

ruiters? Bij ons kunt u het te koop aanbieden of kom gewoon
langs om superkoopjes te doen. Ook drank en hotdogs
verkrijgbaar. Wilt u graag uw oude paardenspullen verkopen,
dan vragen wij een bijdrage van 10 euro.

pony paarden en
ruitergerief

Fietsen KWB:
Van april tot en met september: elke
dinsdagnamiddag fietsuitstap voor
senioren, vertrek om 13u30 aan de
sporthal van Kampenhout

WANDELEN: Witloofstappers
Van april t.e.m. augustus wekelijks wandelen op donderdag – start om 19.30
uur, wandeling van ongeveer 7 km.
Twee uurtjes wandelen in de natuur en
een in de natuur en een gezellige klets
achteraf. Iedereen (ook niet-leden) welkom! Breng gerust je hond (aan de leiband) mee. Voor data en startplaatsen:
www.witloofstappers.be / inlichtingen:
0474 40 24 86

Schildersatelier:
Elke dinsdagnamiddag voor volwassenen in lokalen jeugddienst (Relst).
Gratis deelname voor inwoners van
Kampenhout, wel vooraf contact
opnemen met Benni Peeters. (ben_
peeters@hotmail.com - 0476/53 10 33)

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag
van de maand (juli en augustus niet),
kaartavond in de Cultuurberg van 20u
tot 22u30.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf
13u.30
“Jonger dan je denkt”: elke dinsdag
van 13u30 tot 18u in het Park van Relst.
Bridge: elke maandag om 13u30 en
donderdag om 19u30 in Bistro 500
(Haachtsesteenweg 526), ook beginners welkom.
OKRA Delle-Buken: wekelijkse kaartavond (wiezen) in de parochiezaal van
Buken elke dinsdag van 19.30 tot 23 uur.

gustus) in zaal Pax (Brouwerijstraat 6).
KVLV Relst: elke laatste dinsdag van
de maand om 13.30 en elke laatste
woensdag van de maand om 19.30.
Info: 0486 95 38 78.
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Meer info
jeugd@kampenhout.be - 016 65 99 15
sport@kampenhout.be - 016 65 99 75

Er valt veel te beleven in Kampenhout deze zomer!
SPEELPLEIN ’T GROBBELTJE 2017
Voor kinderen van 2,5 jaar (en zindelijk) t.e.m. 15 jaar.
Ravotten, knutselen, spelen, fantasie
de vrije loop laten, het kan allemaal
bij ’t Grobbeltje van 3 juli t.e.m. 25
augustus (gesloten op maandag 10,
dinsdag 11 en vrijdag 21 juli, en op
maandag 14 en dinsdag 15 augustus).
Opgelet: Door werkzaamheden aan
de chirolokalen vindt de kleuterwerking uitzonderlijk plaats
in Sport- en Cultuurhal Berg (Torfbroeklaan 25, 1910 Berg).
De kinderen van de lagere school blijven in Relst (Hutstraat
24 te Relst)
Inschrijven ten laatste tot 2 dagen voor de activiteit.

KAMPENHOUT I Vakantieaanbod

We vroegen de mening van enkele animatoren
over ’t Grobbeltje …

14

“De geweldige sfeer die er altijd
hangt, de kinderen die je hartelijk
verwelkomen omdat ze zich herinneren
welke leuke dingen ze vorige keer met jou
hebben gedaan. Een lach toveren op de kinderen hun gezicht omdat je hen hebt meegenomen naar een intense speelwereld,
verhalen uitwisselen onder de animatoren
tijdens het avondeten, de zalige monispelen
en leerrijke evaluaties, de ochtend
toneeltjes, de grappen en grollen tussendoor, een of meerdere weken ongelofelijk
veel plezier beleven en volledig opgaan in
de speelpleinwereld met een geëngageerde groep.” – Toon

“Als animator worden we uitgedaagd en gestimuleerd om elke dag opnieuw het beste van onszelf te
laten zien. We staan voor elkaar klaar en sluiten bijna
elke dag samen af met lekker eten. Niet enkel tijdens de
zomer wordt er hard gewerkt op het speelplein, tijdens het
jaar zijn er ook enkelen die zich inzetten voor het speelplein.
Voor zij die er nog niet van gehoord hebben, ik spreek over
de stuurgroep! De stuurgroep evalueert de zomer, houdt rekening met feedback van ouders, organiseert activiteiten
voor de animatoren en probeert elke zomer opnieuw ‘t
Grobbeltje nog aangenamer te maken voor iedereen!
Deze zomer is mijn 7e zomer op het speelplein en ik sta
hier nog altijd even graag!” – Ilona

Heb je zelf ook zin in een vakantiejob
als animator? Laat het ons zeker weten!

“Als je mensen uit je buurt
beter wil leren kennen, is
’t Grobbeltje de ideale
plek!” – Lise

“Na een Grobbeldag
is het écht ontspannen
geblazen want dan zitten we met
alle animatoren aan gezellig aan
tafel om te eten en te babbelen.”
– Melina

“Verkleden, knutselen, lopen,
koken, spelen,… op
‘t Grobbeltje kan je je zotste
ideeën delen!” – Leen

DE WITLOOFGEMEENTE
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SPORTWEKEN

MUZIEKKAMP ‘KLANKENKOORTS: BUZZ!’

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, tenzij anders vermeld.

Driedaags muziekkamp voor kinderen van 8 t/m 12 jaar

od

MAA 03/07/2017 t.e.m. VRIJ 07/07/2017 (VOLZET)
MAA 17/07/2017 t.e.m. DON 20/07/2017
Inschrijven ten laatste op 2 juli 2017
MAA 07/08/2017 t.e.m. VRIJ 11/08/2017
Inschrijven ten laatste op 23 juli 2017
WOE 16/08/2017 t.e.m. VRIJ 18/08/2017
Sportweek voor KLEUTERS van 4 tot en met 6 jaar
Inschrijven ten laatste op 1 augustus 2017
MA 21/08/2017 t.e.m. VRIJ 25/08/2017
Sportweek voor JONGEREN van 12 tot en met 16 jaar
Inschrijven ten laatste op 6 augustus 2017

KUNSTKAMPJE ZOMER 2017 (thema: dieren)
Voor kinderen van 6 t.e.m. 10 jaar.
Bij Atelier Kastart is er plaats voor spel, verbeelding, creatie en ontplooiing. Het atelier
biedt een plek waar kinderen de kunstenaar
in zichzelf kunnen ontdekken. Vijf dagen
lang gaan we op onderzoek in kunstzinnige
ateliers waarbij we verschillende materialen
ontdekken. Beleef een week vol inspirerende prikkels en plezier!

Tijdens deze driedaagse verdiepen de kinderen zich in één
nieuw muzikaal genre of instrument. Bart Maris & Dirk Timmermans organiseren een workshop rond blaasinstrumenten. Deelnemers maken zelf plastieken trombones en trompetten! Daarnaast is er veel aandacht voor het ‘samen
spelen’ en het groepsgebeuren dat muziek is, net als aan
de persoonlijke ontwikkeling van muzikale durf en soleren.
Geen voorkennis vereist.
Wanneer? Maandag 21 augustus t.e.m. woensdag 23 augustus 2017
Waar? De Cultuurberg (Bergstraat 15,1910 Berg)
Prijs:

inwoners

niet-inwoners
60 euro

eerste kind

51 euro

Wanneer? maandag 7 t.e.m. vrijdag 11 augustus 2017

tweede kind

42 euro

51 euro

Interesse? Schrijf je dan nog snel in via kampenhout.ticketgang.eu
Waar? De Cultuurberg (Bergstraat 15)
Dagindeling: opvang vanaf 8 uur, start activiteiten 9 tot 16
uur (incl. lunch & andere pauzes), opvang tot 17 uur.

derde kind

33 euro

42 euro

Prijs:

inwoners

niet-inwoners

eerste kind

80 euro

90 euro

tweede kind

70 euro

80 euro

derde kind

60 euro

70 euro

Meer info: jeugd@kampenhout.be – 016 65 99 15
Wil je de kunstenaar in jezelf nog meer ontdekken,
creatief bezig zijn? Lees meer over ons kunstenatelier
op pagina 16.

DE WITLOOFGEMEENTE

Dagindeling? Opvang vanaf 8 uur, activiteiten 9 tot 16 uur,
opvang tot 17 uur
Inschrijven via http://kampenhout.ticketgang.eu (beperkt
aantal deelnemers, wees er snel bij!)
Meer info: cultuur@kampenhout.be of 016/65 99 39
Organisatie: Cultuurdienst i.s.m. Jeugd & muziek.

KAMPENHOUT I Vakantieaanbod

MAA 28/08/2017 t.e.m. DON 31/08/2017
Inschrijven ten laatste op 13 augustus 2017
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72

Kunstenatelier 2017-2018
KALENDER
KLAS 1: Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur:
vanaf 6 t/m 12 jaar
Gezamenlijke opdrachtjes met aangepaste technieken
(Tekenen, knutselen, plakken, verven, boetseren,... ).
KLAS 2: Maandagavond van 18.30 tot 21.30 uur:
vanaf 13 t/m 15 jaar
Tekenen en schilderen op niveau, van perspectief tot
portret, van houtskool tot acryl, met een jeugdige toets.
KLAS 3: Donderdagavond van 18.30 tot 21.30 uur:
vanaf 16 jaar t/m 99 jaar
Tekenen en schilderen voor beginners vanaf 16 jaar en
volwassenen naar waarneming met verschillende
technieken.
De lessen vinden plaats in de oude pastorij van Relst
(Hutstraat 24, 1910 Kampenhout) en starten in september.

KAMPENHOUT I Cultuur

Meer weten? www.kampenhout.be (cultuur > kunstenatelier)
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Gezocht: dorpsdichter

Cultuurprijs 2017

Kampenhout gaat voor de tweede keer op zoek naar
een dorpsdichter.
lemand die schrijft over plaatsen, mensen of gebeurtenissen in onze gemeente.
lets persoonlijks of juist algemeen.
Bent u een enthousiaste creatieveling die kan rijmen en
dichten?
Vindt u het leuk om mooie woorden en poëtische zinnen uit uw pen te laten vloeien?

Ongetwijfeld kent u iemand die zich de laatste jaren
bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied
en dit in al zijn facetten.

Bent u ouder dan 16 jaar, woont u in Kampenhout en
wilt u op regelmatige basis gedichten schrijven en delen met een publiek? Waag uw kans, wie weet wordt u
onze nieuwe dorpsdichter voor de komende twee jaar!
Kandidaten bezorgen ons drie zelfgeschreven gedichten
voor 30.06.2017: één Nederlandstalig gedicht over Kampenhout en twee Nederlandstalige gedichten over een
zelfgekozen onderwerp.

Als inwoner van Kampenhout, als lid van de cultuurraad of als lid van een Kampenhoutse vereniging mag
u één of meerdere kandidaten voordragen. Geef een
goede motivatie waarom deze persoon of vereniging
volgens u in aanmerking komt voor de cultuurprijs
2017. De jury bestaat uit de leden van de algemene
vergadering van de cultuurraad.
Elke voorgedragen kandidaat krijgt een leuk aandenken. Wie de cultuurprijs 2017 wint, krijgt een cheque
ter waarde van 200 EURO.
Kandidaturen bezorgt u voor 15 september 2017 aan
de cultuurraad via cultuur@kampenhout.be of per
post: Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout.

Meer info: cultuur@kampenhout.be of 016 65 99 72.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info?
www.kampenhout.be/heemkring.
Heemkring@kampenhout.be – 016/65 99 39

Tentoonstelling EXHIBIT03

Kermis Kampenhout

Cultuurevenement met professionele
kunstenaars uit België, Nederland en
Spanje. We verklappen al graag enkele namen : Filip Leemans, Els Martens,
Max van Hemel en Antonio Aguera.
Geniet van live muziek en een lekker
glaasje wijn in onze gezellige bar.

zaterdag 10 juni 2017
TENTOONSTELLING ‘Van
Godshuis tot Rusthuis’ door
Heemkring Campenholt in
Glazen Zaal (14 - 18 uur)
Opening kermis door
KINDERGEMEENTERAAD
om 16 uur

Wanneer: van 21 juli 2017 tot en met
30 juli 2017, telkens op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 21 uur
Waar: De Cultuurberg (Bergstraat 15)
Organisatie: Kunzthuiz i.s.m. gemeente Kampenhout

FAMILIEDAG: korting op alle attracties
VUURWERK (22.30 uur) Gesponsord door kermisuitbaters en M.V.G.K

Voor weten? www.kunzthuiz.be

zondag 11 juni 2017
JAARMARKT en KERMISATTRACTIES vanaf 10 uur
TENTOONSTELLING ‘Van Godshuis tot Rusthuis’
door Heemkring Campenholt in Glazen Zaal (10 - 18
uur)

maandag 12 juni 2017
KERMISATTRACTIES open vanaf 16 uur

aantal
vrijdag
dagen

Tentoonstelling:
V.U. : College van burgemeester en schepenen, Gemeentehuisstraat 19, 1910 Kampenhout
Gelieve mij niet op de openbare weg te gooien

Van Godshuis tot Rusthuis

DE WITLOOFGEMEENTE
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Okkeziel
bruist
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Berg
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Kampenhout
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11/aug

8/sep

zaterdag

zondag

maandag

10/jun

11/jun

12/jun

12/aug

13/aug

19/aug

20/aug

21/aug

9/sep

10/sep

11/sep

Een tentoonstelling over het oude Godshuis van Kampenhout, voorloper van het huidige woonzorgcentrum.
Hoe zag het oude gebouw er uit, hoe ging het leven er
daar aan toe?
Een organisatie van heemkring Campenholt in samenwerking met de cultuurdienst van Kampenhout.
Waar: Glazen zaal (Ocmw-zaal) (Gemeenteplein Kampenhout)
Zaterdag 10 juni 2017: 14 tot 18 uur
Zondag 11 juni 2017: 10 tot 18 uur
Gratis toegang

KAMPENHOUT I Cultuur

Overige kermissen 2017
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Vereniging in de kijker:
Petanka

Streekwandeling in
het Dijleland
Ontdek het geboortedorp van Raymond Impanis en leer de Heren
van Steelant en de Hinkaerts kennen. Vandaar wandelen we naar
het natuurgebied Torfbroek.
Vertrek: Sint-Servatiuskerk (Bergstraat 55, Kampenhout)
Wanneer: woensdag 14 juni 2017 om 14 uur
De wandeling is gratis. Stevig schoeisel aanbevolen.
Iedereen steeds welkom!
Het volledige wandelprogramma vindt u op
www.gidsenbond-dijleland.be
Meer info: toerisme@kampenhout.be of
016 65 99 71

Leden van Petanka
Petanka startte haar activiteiten op 1 januari 2002. De club
telt momenteel 36 leden en
richt zich tot alle inwoners van
Kampenhout. Petanka kan zowel in de winter (binnen) als in
de zomer (buiten) spelen. Iedereen die 12 jaar of ouder is,
kan zich aansluiten als spelend lid.

KAMPENHOUT

Dit jaar werd de vijftiende Algemene Statutaire Vergadering
gevierd waarbij een nieuw bestuur werd gekozen.

21u

30 juni
&
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zaterdag

KAMPENHOUT I Vereniging in de kijker

01 juli
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DANA WINNER
IN CONCERT
deuren: 20u00

0

14u3

PARKCROSS
PARK4FUN
MTB aflossingscross

IJVING

INFO & INSCHR

parkvanrelst.be

20u

20u30 Black Flag Rising
21u45 The Elements
23u00 Men and a Lady // 00u30 Discobar

V.U. : Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

vrijdag

Op zaterdag 8 juli om 13.30 uur vindt de jaarlijkse Petanka
Familiedag plaats aan de bibliotheek van Kampenhout.
Iedereen die interesse heeft om eens een petanque match
te spelen, is van harte welkom. Bovendien kunt u zich voor
3 euro inschrijven voor een vriendschappelijk tornooi.
Iedereen wint een prijs, dus allen daarheen !
Wie de vereniging al in actie wil zien, kan dat via YouTube
(zoekterm: Petanka Kampenhout).

deuren: 20u00
zondag

02 juli

PARK4KIDS

14u

Op ‘t Goevallend Oeit 19u
Ambiance groep - op het Parkterras

Ontwerp en realisatie: www.printenzo.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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SENIORENFEEST
Donderdag 28 september 2017
deuren open vanaf 11.15 uur
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Voor
inwoners
van Kampenhout

Warm middagmaal om 12 uur
Showprogramma om 14 uur met:

Guy Neve & Celien

&

Showballet Showcase

KAARTEN:
15 euro: showprogramma en warm middagmaal
7 euro: showprogramma

Eddy Hermans

Kaarten verkrijgbaar van 1 augustus tot 19 september 2017

Loïc Molla

Dansnamiddagen najaar 2017
18 september • 16 oktober • 20 november • 18 december
(In juli en augustus zijn er geen dansnamiddagen.)
Muziek door Yves Ombelets. Gratis inkom.

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Welzijn

Dienst Bevolking
(Gemeentehuis, gelijkvloers,
Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst Welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep,
Gemeenteplein, 016 65 99 30)
Burgemeester & Schepenen of de vrijwilligers
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Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel: Het Klimtouw - lagere school www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg: De Toverberg - kleuterschool/lagere school www.detoverberg.be

Schoolfeest Het Klimtouw

Pyjamadag
We steunden met veel plezier Bednet door deel te nemen aan de pyjamadag.

Sportdag

Op ons ‘FORMIDABEL’ schoolfeest toonden de kinderen al
hun talenten in een spetterend optreden.

Agenda
Schoolfeest DE TOVERBERG zaterdag 24 juni 2017

Jeugdboekenweek
Tijdens de jeugdboekenweek bezochten alle klassen
de bibliotheek en daarnaast kwamen er een heleboel
schrijvers op bezoek.
Meneer Zee bezorgde de tweede graad
een toffe voorstelling.

KAMPENHOUT I Onderwijs

De gemeente organiseerde voor elke graad
een toffe sportdag.
Naast muurklimmen en
zaklopen stond er nog
een heleboel op het
programma.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 30

23 juni - Dag van
de mantelzorg
De welzijnsraad wil alle mantelzorgers in Kampenhout bedanken voor hun dagelijkse inzet. De dag
van de mantelzorg is het ideale moment om mantelzorgers de erkenning te geven die ze verdienen.
Toon de mensen uit uw omgeving, die dagelijks zorgen voor een geliefde, dat u hun inzet waardeert.
Enkele tips:
• Maak tijd om de mantelzorger zijn of haar verhaal te
laten doen
• Bereid een maaltijd die jullie samen kunnen nuttigen
• Neem een aantal kleine taken over van de mantelzorger
• Organiseer een activiteit met de zorgbehoevende
• Geef een schouderklopje

Terugblik: Stoppen met roken
doet u nooit alleen!
Een groepscursus stoppen met roken loont. Op 19 april ontvingen de deelnemers een ex-roker-diploma uit handen
van de voorzitter van de welzijnsraad.
De drugs- en alcoholpreventiedienst startte begin dit jaar
een rookstopcursus in samenwerking met de welzijnsraad
en LOGO Oost-Brabant. 13 dapperen schreven zich in en
volgden onder begeleiding van Dirk Quina, een erkende
tabakoloog, een traject van acht sessies om te stoppen met
roken.

De groepsaanpak zorgde ervoor dat de deelnemers uitkeken naar de bijeenkomsten met lotgenoten en dat stoppen
geen eenzame strijd tegen de sigaret werd. Na de gezamenlijke rookstop werkte de groep verder aan het omgaan
met ontwenningsverschijnselen en het voorkomen van herval. De tabakoloog stimuleerde de motivatie en sterktes
van de deelnemers om rookvrij te blijven. Op het einde van
de cursus hebben 7 rookstoppers van hun uitdaging een
succes gemaakt.
“Het is prachtig om te zien dat 7 deelnemers geslaagd zijn
om te stoppen met roken”, aldus de OCMW-voorzitter, tevens schepen van welzijn. “Op elke leeftijd loont het de
moeite om te stoppen! Ik wens deze trotse ex-rokers nog
allemaal heel veel succes en een rookvrije toekomst toe.”

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Welzijn

“De groepscursus is een mix van groepstherapie met ruimte voor een individueel programma’’, zegt tabakoloog Dirk
Quina bij de uitreiking van de diploma’s. “Het verbaast me
hoe snel een groepsdynamiek op gang kwam en wat deze
groep in amper acht sessies heeft gepresteerd.’’
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

Vernietigen van wespen
Bel alleen naar de brandweer als er geen verdelgingsbedrijf beschikbaar is of wanneer de verdelging dringend is (mensen worden bedreigd, wespen in uw woning of in een school, agressieve
wespen, ...).
Bijen worden best verwijderd door imkers. Zij kunnen de bijennesten verplaatsen zonder ze te vernietigen, zodat de diertjes hun nuttig werk elders
kunnen verder zetten.
Brandweer Leuven: 016 31 72 11

Kyoto in de Wijk
In de Kyotomobiel is het mogelijk om gratis informatie in te
winnen over isoleren en energie, en om voor slechts
40 euro een volledige energieaudit van de woning aan te
vragen. Tijdens zo’n audit neemt een energiedeskundige
de volledige woning onder de loep, gevolgd door een
leesbaar rapport met een overzicht van mogelijke te nemen maatregelen en de tijd waarop de investeringen terugverdiend zijn. De woonconsulent van de gemeente
geeft nadien informatie over de beschikbare premies, subsidies en de voordelige Vlaamse energielening, ... .

De aanwezigheid van de Kyotomobiel in Kampenhout past
in de klimaatdoelstellingen van Kampenhout. De gemeente
probeert er immers, samen met de provincie Vlaams-Brabant, alles aan te doen om de CO2-uitstoot te laten dalen.
Inwoners kunnen daarin een belangrijke rol spelen, door
hun woning bijkomend te isoleren of te kiezen voor alternatieve energie zoals zonnepanelen of warmtepompen.

KAMPENHOUT I Milieu

Kom naar de kyotomobiel:
• van 5 juni tot 16 juni op het dorpsplein van Berg
• van 19 tot 30 juni op de parking
aan de Sint-Antoniuskerk in het
centrum van Buken

22

Openingsuren:
• dinsdag van 14 tot 17 uur
• woensdag van 12 tot 15.30 uur
• donderdag van 15.30 tot 19 uur

Meer info:
0488 55 98 55 of
kyotoindewijk@3wplus.be
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Infoavond Tankslag 2017: groepsaankoop voor sanering
van oude buitengebruik gesteld stookolietanks
Oude stookolietanks die niet meer werken, kunnen vroeg
of laat beginnen lekken. Er kan ernstige vervuiling van de
bodem of het grondwater ontstaan omdat lege stookolietanks mogelijk nog stookolieresten bevatten. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van deze oude
stookolietanks bij een woning te drukken, is er de werkgroep ‘Tankslag 2017’.
Een werkgroep, samengesteld uit inwoners uit Haacht,
Herent, Kampenhout, Kortenberg, Opwijk, Tervuren, Tremelo en Zoutleeuw, heeft een offerteaanvraag uitgewerkt
en 34 firma’s aangeschreven. Uit 8 ingediende prijsopgaves werd één firma gekozen met

de beste voorwaarden prijs/kwaliteit voor een zo breed
mogelijk doelpubliek.
Tankslag 2017 organiseert enkele informatieavonden
waarop de aangeduide firma zijn werking voorstelt evenals de concrete aanpak en de voorwaarden van deze
tankslag. Na deze infoavond kunt u een afspraak maken
met de firma om een offerte voor de sanering van uw tank
op te maken. U bent van harte welkom.
• woensdag 14 juni om 19.30 uur in GC Den Breugel
(Wespelaarsesteenweg 85, Haacht)
• maandag 19 juni om 20 uur in Het Berkenhof (cultuurzaal, Beekstraat 22, Kortenberg)
• ook in Opwijk en Zoutleeuw komen er infoavonden,
data volgen later
Interesse in de groepsaankoop?
Teken in via het invulformulier op https://extranet.interleuven.be/tankslag. Het invullen van dit formulier verbindt u niet
tot het sluiten van een contract met de aangestelde aannemer. U krijgt wel een uitnodiging voor de infoavonden.

Aanleg kunstgras
veld gestart

Nie
de uws
gem
een
Onderhoudswerken aan
te
uit

De aanleg van het nieuw kunstgrasveld
op het huidige B-veld van SK Kampenhout aan de Zeypestraat is gestart. Het
vernieuwde terrein is vooral in de winter
handig en zal belangrijk zijn voor de uitbouw van de jeugdwerking en de toekomst van de clubs (Sporting Kampenhout en VK Berg-Op). Het gaat om een
kunstgrasveld dat zal voldoen aan de
‘FIFA Quality norm’. Begin juli moeten de
werken afgerond zijn zodat het kunstgrasveld bij het begin van het nieuwe seizoen in gebruik kan worden genomen.
DE WITLOOFGEMEENTE

Om schade aan het wegdek te voorkomen, hebben
een aantal wegen dringend
onderhoud nodig. Aannemer WEGEBO voerde in het
voorjaar herstellingswerken
uit aan de asfaltverharding
in de Aarschotsebaan (deel
tussen Wildersedreef en
Maalderstraat), Wildersedreef (tussen Dorpelstraat en het begin van de
kasseien), Dorpelstraat, Stationsstraat (tussen Dorpelstraat en Ter Bronnenlaan en tussen Dorpsstraat en Haachtsesteenweg), Hutstraat, Guido
Gezellelaan (vanaf de Rood Kloosterlaan tot aan de Leibeek), Molenveldweg (tussen Dorpsstraat en Perksesteenweg) en de lus Bukenstraat-Assentstraat-Aarschotsebaan.
In de loop van 2017 komen ook andere straten aan bod voor een grondige
opknapbeurt. Na deze fase worden ook alle wegmarkeringen weer aangebracht. Stap voor stap blijft de gemeente inspanningen leveren om het
comfort en de veiligheid van de Kampenhoutse wegen te verhogen.

KAMPENHOUT I Milieu I Nieuws uit de gemeente

gemeentelijke wegen
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SWINGT

De Gies

6 JULI

Duplicate

KAMPENHOUT – GEMEENTEPLEIN

DE GIES
22.00 u. DUPLICATE
20.00 u.

Drankverzorging:
KVLV Kampenhout &
K.F. De Eendracht

27 JULI

ELLO

NEDEROKKERZEEL – CENTRUM

MIDNIGHT SCANDALS

ELLO
22.00 u. SOUL4YOU
20.00 u.

Soul4You

Drankverzorging: vzw
Carnaval Kampenhout

10 AUGUSTUS

BUKEN – PASTORIETUIN
20.00 u.

MIDNIGHT SCANDALS
22.00 u. XZENT

XZENT

Drankverzorging:
Landelijke Gilde Buken

24 AUGUSTUS
BERG – KERKPLEIN

SENTERFOLD
THE COVRETTES

SENTERFOLD
22.00 u. THE COVRETTES
20.00 u.

Drankverzorging: Jong Cantabile
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